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Zapisnik  20. redne seje sveta KS Lipovci, ki je bila 20. 7. 2009, ob 19.30 uri v 
sejni sobi vaškega doma Lipovci 

 

Prisotni: Franc Cigan Franc Baligač, Ema Mesarič, Alojz Sraka 

Odsotni: Ivan Zajc, Janko Bezjak 

Prisotni, vabljeni k točki 6: Mojca Makovec, Center za zdravje in razvoj M. Sobota 
 

Dnevni red: 
1. Pregled sklepov 19. redne seje in sprejem zapisnika (poslano po e-pošti in kot *priloga k 

vabilu po pošti*). 
2. Obravnava prispelih ponudb za izgradnjo dokumentacije (PGD) in nadaljevanje aktivnosti za 

prenovo/dozidavo mrliške veţice. 
3. Obravnava vloge Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota. 
4. Obravnava vloge HK Pliva Lipovci. 
5. Obravnava odgovora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in sprejetje stališča  v zvezi s 

prenosom oz. najemom parcele 2003 ko. Lipovci na KS Lipovci (dokumentacija poslana po e-
pošti). 

6. Vodna učna pot Lipovci, javna dela, urejanje okolice Vučja jama. 
7. Razno:  (aktivnosti med sejama, predlogi, pobude in poročila  članov sveta s področij dela, ki 

jih posamezni član sveta KS pokriva (vsi člani sveta).    

 
Sklep št. 310 
Svet KS je soglasno sprejel dnevni red za 20. redno sejo sveta, s tem, da se točki  1 in 6 
zamenjata. 
Ad. 6 
Ema Mesarič in Mojca Makovec, predstavnica Centra za zdravje in razvoj iz Murske Sobote 
predstavita projekt Vodne učne poti. Mojca predlaga, da naš projekt vključimo v vseslovenski 
projekt pohodništva in kolesarjenja. Projekt poteka v več regijah in je popolnoma turistični, kar 
pomeni, da je namenjen trţenju poti turistom. Poti bodo oblikovane v t.i. produkte, bodo 
digitalizirane in se bodo trţile v kampaniji. Center nam lahko pomaga pri sofinanciranju 
določenega števila tabel, pri oblikovanju, digitaliziranju in tudi trţenju produktov. Kriteriji za 
sodelovanje so še v oblikovanju in jih bomo dobili naknadno. Za koordinacijo in izvedbo 
zadolţena: Ema Mesarič. 
Sklep št. 311 
Glede javnih del damo na občino Beltinci pobudo, da naj v okviru podjetja Komuna organizira in 
prevzame javna dela v celotni občini z namenom dviga produktivnosti. Zadolţen Franc Cigan. 
Ad. 1 
Sklep št. 312 
Zapisnik 19. redne seje je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 2 
Za izgradnjo dokumentacije PGD pri prenovi/dozidavi mrliške veţice sta prispeli dve ponudbi. 
Sklep št. 313 
Tanjo Borovšak s.p., izdelovalko idejnega osnutka projekta adaptacije mrliške veţice zaprosimo 
za čistopis, kjer bodo upoštevane pripombe, ki smo jih dali na sestanku na pokopališču. Po 
prejemu idejnega osnutka in ogledu na pokopališču naročimo dokumentacijo po prejetem 
predračunu. Zadolţen Franc Cigan. 
Ad. 3 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih iz Murske Sobote prosi za najem ŠRC in dvorane 29. in 
30. avgusta. 
Sklep št. 314 
Društvu se zagotovi brezplačni najem ŠRC in prostorov vaškega doma za omenjena dneva. Za 
obveščanje zadolţen Franc Cigan. 
Ad. 4 
Sklep št. 315 
HK Pliva Lipovci se za promocijo KS nakaţejo sredstva po predhodno sprejetem sklepu, prav tako 
se izda naročilnica za nabavo materiala, ki je potreben za popravilo ograje ob igrišču. Zadolţen 
Franc Cigan. 
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Ad. 5 
Predsednik sveta predstavi odgovor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov glede brezplačnega 
prevzema oz. najema parcele 2003 (Vučja jama) na KS Lipovci. Glede tega je bila na Občino 
Beltinci poslana poizvedba ali je bila parcela 2003 k.o. Lipovci dne, 10.3. 2003 evidentirana kot 
nezazidano stavbno zemljišče. 
 
Sklep št 316 
Skladu kmetijskih zemljišč damo odgovor, da se je na parceli št. 2003 zgodilo izkoriščanje 
gramoza in sanacija v skladu s projektom. KS skrbi za urejanje okolice (košnja, nastavitev in 
praznjenje košev, postavitev klopi, čistilno-ureditvene akcije…), zato pričakuje, da se pri morebitni 
oddaji te parcele v najem oz. prodaje upošteva kot partner s prednostno pravico z moţnostjo 
dobiti to parcelo v brezplačni najem oz. prevzem. Na ARSO pošljemo pobudo za brezplačni najem 
oz. prevzem parcele št. 2003. Zadolţen: Franc Cigan. 
 
Ad. 7 
 
Sklep št. 317 
Ţupnijski Karitas Beltinci izdamo naročilnico za nabavo ţivil v trgovini Jeneš v vrednosti 100,00 
EUR z DDV. 
 
Komuna Beltinci prosi podatke o vgrajenih ventilih na posameznih vodih vodovodnega omreţja. 
 
Sklep št. 318 
Za pridobitev potrebnih podatkov (število in lokacije o vgrajenih ventilih na posameznih vodih 
vodovodnega omreţja) je zadolţen Franc Baligač. 
 
Za potrebe izgradnje kanalizacije ( postavitev kontejnerja in priročnega skladišča ) ponudimo 
izvajalcu del, podjetju Pomgrad v najem parkirni prostor ob gasilskem skladišču, z moţnostjo 
najema pisarne; predhodno se o tem obvesti PGD Lipovci, ki potem ureja najem neposredno z 
najemnikom. 
 
Sklep št. 319: 
Na cesti v Krčevini naročimo ureditev bankin, ki jih izvede Zelko Joţe s.p. za ceno 300,00 EUR po 
predhodni ustni ponudbi, v kateri ni zajeta nabava gramoza, hkrati se uredijo bankine tudi na cesti 
Vučja jama – Park Pinkava. Isti izvajalec izvede delni izkop bankine pri kapeli (ob ograji Kriţanič) 
in jo utrdi z gramozom, predhodno se o tem obvestijo Kriţaničevi. Zadolţen: Franc Cigan. 
 
Sklep št. 320: 
Duhovniku Gustiju Horvatu se ob njegovi 70. letnici in 30.-letnici misijonarstva izroči simbolično 
darilo. Zadolţena: Franc Cigan in Ema Mesarič. 
 
Franc Cigan predlaga, da na občino damo pobudo, da vsak vaški dom v občini Beltinci dobi pri 
Teleingu (upravljalcu CATV Beltinci) brezplačni kabelski priključek, pozneje trojček. 
 
Lastnika tlakovca na paletah, ki se nahaja na cesti v novem naselju pri ŠRC-ju obvestimo, da jih v 
najkrajšem času odstrani. 
 
 

Vsi sklepi od št. 310 do št. 320 so bili sprejeti soglasno. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.40 uri 
 
 
Zapisal: Franc Baligač                          Lipovci, 29. 7. 2009                                       Franc Cigan 
Podpredsednik sveta KS                                                                              Predsednik sveta KS Lipovci 
 
 
 
 


